Aktuálny prehľad grantových výziev

Štrukturálne fondy EÚ
2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania / Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a
zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov
Kód výzvy: OPV-2012/2.1/03-SORO; vyhlásená 28.08.2012
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/archiv/vyzvy/opv-20122103-soro
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01; vyhlásená 28.09.2012
http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201
1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Kód výzvy: KaHR–13SP–1201; vyhlásená 31.08.2012
http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-13sp-1201/138831s

Ukončenie prijímania žiadostí: 29.10.2012
Žiadosť odoslaná dňa 30.10.2012

Ukončenie prijímania žiadostí 1 kolo:
30.10.2012

Ukončenie prijímania žiadostí: 29.11.2012
Ukončenie prijímania žiadostí: 14.12.2012

2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Kód výzvy: ROP-2.1b-2012/01; vyhlásená 20.02.2012
http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=39&page=1
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách
odborov vedy a techniky
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2012
P R I O R I T N Á O S 7 BUDOVANIE POVODŇOVÉHO VAROVNÉHO A PREDPOVEDNÉHO SYSTÉMU
7.1 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému
http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/01_Vyzva-OPZP-PO7-12-1.pdf

mesto Rožňava nie je oprávneným žiadateľom
v rámci Výzvy ROP-2.1-2012/01 z dôvodu, že
nemá schválenú podporu Lokálnej stratégie
komplexného prístupu Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity.

Ukončenie prijímania žiadostí: 21.01.2013
PO a FO –podnikatelia bez obmedzenia
príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja
250 000 EUR
Jún 2013
Verejný sektor

Aktuálny prehľad grantových výziev
Malé granty
Nadácia Orange
Darujte Vianoce- charitatívny grantový program
určený pre ľudí s dobrým srdcom, ktorí sa rozhodli
obdobie Vianoc spríjemniť tým, ktorí nemajú
možnosť prežiť tieto sviatky bezstarostne.
Nadácia SPP
Štipendijný program Hlavička- podpora
ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného
vzdelania prostredníctvom zahraničných
študijných pobytov.
Nadácia Tatra banky
E - talent. Podporí aktívne skupiny študentov
všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a
výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu
v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z
financií môžu byť podporené priame náklady
výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti,
tak aby sa na vybraných fakultách technického
zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce
aj s možnými praktickými výstupmi.
Nadačný fond Telekom / Nadácia Pontis
Hľadáme ďalší zmysel - Pre podnikanie - Cieľom
grantového programu je pomôcť Nepočujúcim
(poskytnutím potrebných informácií, poradenstva
a priamej finančnej podpory) rozbehnúť vlastné
podnikanie a stať sa samostatne zárobkovo
činnými osobami.
Višegrádsky fond
Malé granty

Termín

13. november 2012

Oprávnení žiadatelia

FO, MVO, školy, obce

Suma/ odkaz
http://www.nadaciaorange.sk/sk/darujte-vianoce2012

5 000 EUR
10.máj 2012
16.november 2012

FO - študenti

30. november 2012

FO - študenti

http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=17&lang=
sk

5 000 EUR
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovyprogram-e-talent

3 320 EUR
30. november 2012

1.marec.2012
1.jún 2012

FO

http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cvcontentID=hladamedalsizmysel2012&s-searchquery=H%B5ad%E1me+%EFal%B9%ED+zmysel+pre
+podnikanie&s-cv-assign=link

1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie,
publikácie)
3. vzdelávania (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a
kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2
štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie,
veľtrhy)
Ekopolis /Program švajčiarsko-slovenskej
spolupráce
Blokový grant pre Malé projekty švajčiarskoslovenskej spolupráce je súčasťou Programu
švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Tvorený je
z príspevkov Švajčiarskej konfederácie
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.
Účelom Spoločných projektov, ktoré sú
predmetom Blokového grantu pre podporu
partnerstiev, je posilnenie vzájomnej spolupráce
medzi inštitúciami Švajčiarskej federácie
a Slovenska a tým prispieť ku znižovaniu
ekonomických a sociálnych
rozdielov medzi slovenskými regiónmi a
rozvinutejšími krajinami EÚ.
Ministerstvo školstva SR
ADAM2-2012/2/D1,podpora systematickej práce
s deťmi a mládežou, ktorú zabezpečujú oprávnení
žiadatelia prostredníctvom svojich aktivít. Aktivity
sú zamerané na rozvoj neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa cieľových skupín, pričom
ich výsledkom nie je dosiahnutie určitého stupňa
vzdelania.

1. september 2012
1.december 2012

právnické osoby

6 000 EUR
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

25 000 - 200 000 EUR
10.máj.2012
3.december 2012

MNO

http://www.bgsfm.sk/blokovy-grant-premvo/vyzvy-mvo.html

1 700 EUR
23. december 2012

OZ registrované MŠ SR

http://www.iuventa.sk/files/documents/granty/akt
ualne%20granty/adam%202/adam%202%20inform
%C3%A1cie/adam2_2012_2%20info.pdf

Ekofond
02/2012 Zlepšenie energetickej hospodárnosti
budov realizáciu energetických opatrení vo
verejných
a školských budovách. Program je určený pre
nebytové budovy, najmä verejné budovy (napr.
domovy sociálnych služieb) a školy a školské
zariadenia, s rokom výstavby do roku 1984 (prvá
zásadnejšia
zmena tepelno-technických noriem), pričom
podmienkou je, aby ich väčšinová energetická
spotreba v
oblasti vykurovania bola na báze zemného plynu.
Program podporí úspory energie, ktoré budú
zabezpečené výmenou pôvodných vonkajších
otvorových výplní, zateplením obvodového a
strešného
plášťa a vnútorných deliacich konštrukcií medzi
vykurovanými a nevykurovanými priestormi.
Ekofond
01/2012 Kogenerácia a trigenerácia na báze
zemného plynu podporí aktivity zamerané na
implementáciu progresívnych technológií
kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a
chladu na báze zemného plynu s výkonom max.
do 1 MWe. Cieľom programu je vytvoriť rámec
reálne naimplementovaných technológií, v
reálnych podmienkach trvalej prevádzky, s
preukázateľnými
výsledkami, ktoré budú slúžiť ako referencie pre
ostatných potenciálnych záujemcov
Ekofond
04/2012 Výskum, vývoj a zavádzanie nových

1. február 2013

PO nepodnikatelia

60 000/100 000 EUR
http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-02zlepsenie-energetickej-hospodarnosti-budov/13

9. január 2013

FO, PO - nepodnikatelia

15 000 / 400 000 EUR
http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-01kogeneracia-trigeneracia-na-baze-zemneho-plynu/3

1. marec 2013

PO - nepodnikatelia

70 000 EUR
http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-04-

progresívnych technológií na báze zemného plynu .
Cieľom je podporiť projekty mladých vedeckých
pracovníkov ako autorov inovatívnych výskumných
projektov s konkrétnymi výsledkami reálne
využiteľnými v podmienkach Slovenskej republiky
a projekty realizované v spolupráci medzi
vedeckými inštitúciami a nepodnikateľskými
subjektmi, ktoré môžu z výsledkov výskumu
benefitovať.

zavadzanie-progresivnych-technologii-na-bazezemneho-plynu/14

Ekofond
Program 03 Podpora inštalácie plynových
tepelných čerpadiel Cieľom programu dnes je
podporiť čo najrozsiahlejšiu inštaláciu PTČ, ktoré
sú ekologickejším riešením vykurovania a
chladenia budov s nízkymi prevádzkovými
nákladmi a zvýšiť informovanosť verejnosti o tejto
technológii a jej ekonomických a ekologických
výhodách
Ekofond
Program 05 Podpora využitia alternatívneho
motorového paliva CNG v slovenskej doprave,
aktivity zamerané na zvýšenie využitia CNG na
pohon vozidiel (nákup vozidiel).
05/A ... využitie vo verejnom sektore
05/B ... pre fyzické osoby

priebežne

MNO, spoločenstvá
bytov, verejné
budovy

http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-032011podpora-instalacie-plynovych-tepelnychcerpadiel/6513

priebežne

verejný sektor a FO

7 000 EUR
http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-05podpora-vyuzitia-motoroveho-paliva-cng-vslovenskej-doprave/15

Nový Čas a Nadácia Pontis
Srdce pre deti 2012. Cieľom programu Srdce pre
deti je pravidelne podporovať:
•Deti a mládež(do 18rokov)s vážnejším

priebežne

FO
http://www.darca.sk/articles/view/84

zdravotným znevýhodnením obmedzujúcim kvalitu
ich každodenného života, ktoré sú v zlej sociálnej
situácii–napr. kúpou zdravotníckych
a kompenzačných pomôcok, pokrytím nákladov
súvisiacich s operačným zákrokom, či poskytnutím
terapeutických služieb – s dôrazom na dlhodobý
efekt pomoci.
•Deti a mládež (do18rokov)v krízových situáciách
alebo vyrastajúcich v nepriaznivých sociálnych
podmienkach; resp.deti a ich rodiny postihnuté
humanitárnymi katastrofami–sprostredkovaním
materiálnej pomoci.
Nadácia Allianz
Podpora z 2% daní. Rôznorodé malé projekty,
spojené so sociálnou problematikou a
bezpečnosťou
Európska komisia
Európa pre občanov
1. Aktívni občania pre Európu
2. Aktívna občianska spoločnosť v Európe
3. Spoločne pre Európu
4. Aktívna európska pamiatka
OPŽP- PO 3 OCHRANA OVZDUŠIA A
MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV
ZMENY KLÍMY
3.1 Ochrana ovzdušia (III. skupina aktivít)
3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny
klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov
energie (II. skupina aktivít)
OPŽP-PO 4 Odpadové hospodárstvo
4.4 Riešenie problematiky environmentálnych
záťaží vrátane ich odstraňovania (II. skupina
aktivít)

priebežne

PO

http://nadacia.allianzsp.sk/index.php?s-cvcontentID=103003

rôzne

samosprávy MNO,PO

rôzne
http://www.europapreobcanov.sk/vseobecne/

November 2012
90 dní od
zverejnenia výzvy

Verejný sektor

indikatívna finančná čiastka: 807 222 EUR

November 2012
90 dní od
zverejnenia výzvy

Verejný sektor

indikatívna finančná čiastka: 48 000 000 EUR

OPŽP- PO 5 OCHRANA A REGENERÁCIA
PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a
druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie
programov starostlivosti o chránené územia
vrátane území NATURA 2000 a programov
záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín,
živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu
druhov a biotopov (I. a II. skupina aktivít)
OPŽP- OP 7 BUDOVANIE POVODŇOVÉHO
VAROVNÉHO A PREDPOVEDNÉHO SYSTÉMU
7.1 Budovanie povodňového varovného a
predpovedného systému
Ministerstvo kultúry dotácie 2013
Dotačný program- 1. Obnovme si svoj dom
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v
lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a
edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového
fondu.
podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej
architektúry.
podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine.

November 2012
90 dní od
zverejnenia výzvy

Verejný sektor

indikatívna finančná čiastka: 807 222 EUR

Jún 2013

Verejný sektor

indikatívna finančná čiastka: 23 529 412 EUR

25. január 2013
(vrátane)

Žiadateľom o
poskytnutie dotácie v
podprograme 1.1, 1.2 a
1.3 môže byť subjekt v
zmysle
§ 3 ods. 1 zákona, v
podprograme 1.4 môže
byť obec alebo subjekt v
zmysle § 3 ods.1
písm. e, f, h zákona, v
podprograme 1.5 je
oprávneným žiadateľom
len mesto Martin.

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/1-obnovmesi-svoj-dom-narodny-cintorin-v-martine-208.html

Minimálna výška
spolufinancovania
projektu, na ktorý sa
dotácia požaduje,
je 5 % z celkového
rozpočtu projektu.

Dotačný program- 2 Kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcií
podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť
podprogram 2.2 Múzeá a galérie
podprogram 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
podprogram 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

15. január 2013
(vrátane)

Dotačný program- 4 Umenie
podprogram 4.1 Divadlo a tanec (profesionálne
kultúrne aktivity),
podprogram 4.2 Hudba (profesionálne kultúrne
aktivity),
podprogram 4.3 Výtvarné umenie, úžitkové
umenie, fotografia, dizajn, architektúra
(profesionálne kultúrne aktivity),
podprogram 4.4 Medziodborové profesionálne
kultúrne aktivity (podujatia, ktoré sú súhrnom
aktivít viacerých druhov umenia),
podprogram 4.5 Literatúra a knižná kultúra.
podprogram 4.6 Podpora tvorby a aktivít umelcov
do 35 rokov.
podprogram 4.7 Tvorba a aktivity reflektujúce
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda
na územie Veľkej Moravy
Dotačný program- 5 Pro Slovakia
podprogram 5.1 Prezentácia umenia a kultúry v
zahraničí,
podprogram 5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych

4. január 2013
(vrátane)

Žiadateľom o
poskytnutie dotácie
môže byť subjekt v
zmysle § 3 ods. 1
zákona.
Minimálna výška
spolufinancovania
projektu, na ktorý sa
dotácia požaduje,
je 5 % z celkového
rozpočtu projektu.
Žiadateľom o
poskytnutie dotácie
môže byť subjekt v
zmysle § 3 ods. 1
zákona.

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/2-kulturneaktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-209.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/4-umenie20a.html

Minimálna výška
spolufinancovania
projektu, na ktorý sa
dotácia požaduje,
je 5 % z celkového
rozpočtu projektu.

31. január 2013
(vrátane)

Žiadateľom o
http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/5-proposkytnutie dotácie
slovakia-20b.html
môže byť subjekt v
zmysle § 3 ods. 1 zákona

pracovníkov, medzinárodná spolupráca
v oblasti kultúry,
podprogram 5.3 Spolufinancovanie projektov,
ktoré získali podporu z medzinárodných
zdrojov.

Dotačný program- 6 Kultúra znevýhodnených
skupín obyvateľstva
podprogram 6.1 Živá kultúra
podprogram 6.2 Periodická tlač
podprogram 6.3 Neperiodická tlač
podprogram 6.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti
kultúry osôb so zdravotným postihnutím

11. január 2013
(vrátane)

Dotačný program- 7 Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
podprogram 7.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
podprogram 7.2 Edukačné aktivity
podprogram 7.3 Vznik a prezentácia tvorby
podprogram 7.4 Vedecko-výskumná a publikačná
činnosť
podprogram 7.5 Postupové krajské a celoštátne
súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej
činnosti
podprogram 7.6 Cyril a Metod a 1150. výročie ich
príchodu na územie Veľkej Moravy

11. január 2013
(vrátane)

Informácie sú spracované z rôznych internetových zdrojov
Údaje aktuálne k 06.11.2012

Minimálna výška
spolufinancovania
projektu, na ktorý sa
dotácia požaduje,
je 5 % z celkového
rozpočtu projektu.
Žiadateľom o
http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/6-kulturaposkytnutie dotácie
znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva-20c.html
môže byť subjekt v
zmysle § 3 ods. 1 zákona
Minimálna výška
spolufinancovania
projektu, na ktorý sa
dotácia požaduje,
je 5 % z celkového
rozpočtu projektu.
Žiadateľom o
http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/7-nehmotneposkytnutie dotácie
kulturne-dedicstvo-20d.html
môže byť subjekt v
zmysle § 3 ods. 1 zákona
Minimálna výška
spolufinancovania
projektu, na ktorý sa
dotácia požaduje,
je 5 % z celkového
rozpočtu projektu.

